
  

  

Proiecte demonstraționale 

Orașul Călărași a devenit mai modern cu suportul Uniunii Europene 

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” 

anunță rezultatele și inovațiile implementate în orașul Călărași 

 

Locația: Orașul Călărași, Curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Călărași „Dumitru 

Scvorțov-Russu”, str. Mihai Eminescu 32 

Data/ora: 19 noiembrie, 15:45 

Participanți: 

 Ion Șpac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; 
 E.S. Janis Mazeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova; 
 Ion Olari, primarul orașului Călărași; 
 Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică; 
 Jan Waanders, lider de echipă, Programul UE pentru proiecte durabile demonstrative urbane (SUDEP); 
 Liubomir Chiriac, manager de proiect, IDIS „Viitorul”; 
 Nicolai Melnic, ex-primarul orașului Călărași; 
 Ion Muntean, expert în energetică, IDIS „Viitorul”; 
 Mariana Iurcu, muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași „Dumitru 

Scvorțov-Russu”. 

 
Agenda preliminară 

 

Ora Activitatea 

15.45 – 16.00 Sosirea și întâlnirea oaspeților  

Locația: Curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Călărași 

16.00 – 16.05 Discursuri oficiale (eveniment live) 

Cuvânt de deschidere  

Ion Olari, primarul orașului Călărași 

16.05 – 16.10 Eficiența energetică – prioritate a autorităților publice locale din Moldova 

Ion Șpac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova   

16.10 – 16.20 Suportul Uniunii Europene în realizarea proiectului în beneficiul cetățenilor 

E.S. Janis Mazeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova  

16.20 – 16.25 Cooperarea dintre Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria Călărași  

în procesul de implementare a proiectului 

Alexandru Ciudin, Director Agenția pentru Eficiență Energetică 
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16.25 – 16.30 Eficientizarea iluminatului public – un pas spre europenizarea orașului Călărași 

Jan Waanders, lider de echipă din cadrul Programului UE pentru proiecte durabile 

demonstrative urbane (SUDEP) 

16.35 –16.40 Cooperare eficientă între societatea civilă și autoritățile publice în procesul de 

implementare a proiectului 

Liubomir Chiriac, manager de proiect, IDIS „Viitorul” 

16.40 –16.45 Orașul Călărași – model de implementare a politicilor de eficiență energetică 

Nicolai Melnic, ex-primarul orașului Călărași 

16.45 –16.50 Prezentarea sistemului de gestiune a iluminatului stradal din orașul Călărași 

Ion Muntean, expert în energetică, IDIS „Viitorul” 

16.50 –16.55 Activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Călărași din perspectiva 

eficientizării iluminatului public și arhitectural 

Mariana Iurcu, muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași „Dumitru 

Scvorțov-Russu” 

16.55 – 17.00  Sesiune întrebări și răspunsuri (finalul evenimetului live) 

17.00 – 18.00 Vizita și documentarea lucrărilor privind iluminarea stradală din orașul Călărași, 

inclusiv muzeul din localitate 

 
Evenimentul este parte a proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. 
Proiectul este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și este finanțat de Uniunea 
Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia Primarilor – Proiecte demonstraționale” și cofinanțat de 
Primăria orașului Călărași și Agenția pentru Eficiență Energetică. 

 
Important! 
 Evenimentul este organizat conform rigorilor Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, nr. 62 din 

22.09.2021 
 Organizatorii vor asigura respectarea normelor de securitate privind prevenirea răspândirii de coronavirus în 

conformitate cu restricțiile în vigoare pentru orașul Călărași. 
 Fiecare participant va prezenta Declarația pe proprie răspundere prin intermediul formularului de înregistrare 

on-line: https://forms.gle/g2Y4sZAe9ddCmVhf8, înaintea începerii evenimentului. 
 

 

 

https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf
https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf
https://forms.gle/g2Y4sZAe9ddCmVhf8

